Regulamin
Turniej Siatkówki Halowej sołectw Gminy Przecław
6 marca 2016r. (tj. niedziela)
Hala Sportowa SP w Tuszymie, Hala Sportowa ZS w Przecławiu
I.

Cel:
 Upowszechnianie i promowanie sportu wśród mieszkańców gminy Przecław.
 Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu, możliwej do uprawiania
w każdych warunkach.
 Konfrontacja umiejętności sportowych mieszkańców gminy Przecław.
 Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 Integracja mieszkańców gminy Przecław.

II.

Uczestnicy:
Zespół A,B,C lub D do turnieju może zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
Mieszkańcy z terenu sołectw tworzących zespół. Dopuszczalne drużyny mieszane.
Wiek uczestników - minimum 15 lat (rocznik 2001 i starsi).
Każda drużyna występująca na parkiecie liczy 6 zawodników, a pełny jej skład
łącznie z rezerwowymi powinien wynosić minimum 6, a max 12 osób. Zawodników
każdej drużyny obowiązuje jednolity ubiór (koszulki, spodenki). Zawodnicy rezerwowi
mogą wejść do gry na następujących warunkach:
 zmiana musi być zgłoszona u sędziego,
 zmiany zawodników dokonuje się w czasie przerw w grze (piłka martwa), na
prośbę kapitana lub trenera drużyny,
 zmiany dowolne po uprzednim zgłoszeniu zmiany do sędziego zawodów.
Zawodnicy rozpoczynający grę ustawieni na swoich polach - w linii ataku
i linii obrony. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zająć dowolne miejsce na
boisku.
Rotacja
następuje
zgodnie
z
ruchem
wskazówek
zegara.
Ten sam zawodnik nie może reprezentować dwóch drużyn.

III.

Zasady gry i podstawowe przepisy
Turniej siatkówki zostanie przeprowadzony w dwóch grupach eliminacyjnych na
dwóch halach sportowych w Zespole Szkół w Przecławiu i w Szkole Podstawowej
w Tuszymie. O składzie grup eliminacyjnych zadecyduje losowanie, które odbędzie
00
się 3 marca 2016r. w Samorządowym Domu Kultury w Tuszymie o godz. 17 .
Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych do 25 pkt. w grupach
eliminacyjnych (organizator zastrzega sobie prawo zmiany tej zasady w zależności od
ilości zgłoszonych drużyn do turnieju).
O miejscu w grupie decyduje w kolejności:
 liczba zdobytych punktów (1 pkt. zwycięstwo, 0 pkt. przegrana),
 bezpośredni pojedynek,
 różnica setów wygranych i przegranych,
 różnica punktów wew. zdobytych i straconych w setach.
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Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami i regulaminami PZPS, które to
przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do spraw nie omówionych w niniejszym
regulaminie.
Z każdej grupy awansuje dwa zespoły do serii finałowej. W półfinałach zagrają:
zwycięzca grupy A z zespołem, który uplasował się na drugiej pozycji grupy B i analogicznie
zwycięzca grupy B zagra z drugim zespołem z grupy A. Przegrani w półfinałach zagrają
o 3 miejsce w turnieju.

Zespół Szkół w Przecławiu
6.03.2016r. Niedziela godz. 900
Grupa A
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..

IV

V.

Szkoła Podstawowa w Tuszymie
6.03.2016r. Niedziela godz. 900
Grupa B
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..

W grze nie wolno:
 dotykać siatki,
 przekraczać linii środkowej,
 zawodnikowi obrony atakować z pola ataku,
 drużynie odbijać piłki więcej niż 3 razy (4 razy z odebraniem po bloku),
 odbijać piłki kolejno 2 razy z rzędu przez tego samego zawodnika
(z wyjątkiem odbicia po bloku).
Organizatorzy:
Zespół Szkół w Przecławiu, Szkoła Podstawowa w Tuszymie i Samorządowy
Dom Kultury w Tuszymie, Samorządowa Spółka „Dwa Brzegi” z Przecławia.
Termin i miejsce:
Grupa A swoje mecze eliminacyjne rozgrywać będzie w Zespole Szkół w
Przecławiu, a grupa B w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Tuszymie. Mecze
finałowe z kolei zostaną rozegrane w Zespole Szkół w Przecławiu:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch etapach czasowych:
I etap
– eliminacje grupowe w grupach rozpoczęcie 900
(ZS w Przecławiu, SP w Tuszymie)
II etap
– finały rozpoczęcie godz. 1500 (ZS w Przecławiu)
Wszystkie mecze rozegrane zostaną w dniu 6.03.2016r. Mecze eliminacyjne
w grupach rozpoczną się o godzinie 900, a mecze finałowe rozpoczną się w ZS
o godzinie 1500. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej reguły
w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn. Minimalny wymóg podziału na grupy
tj. zgłoszenie 5 lub więcej drużyn do turnieju.
W przypadku zgłoszenia mniej niż 5-ciu drużyn turniej zostanie rozegrany na
Hali Sportowej w Przecławiu systemem „każdy z każdym”.
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VI.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 marca 2016r. do godziny 1700 włącznie.
Dopuszczalne formy zgłaszania drużyn:
 osobiście w siedzibie Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie
w godzinach pracy SDK w Tuszymie (skrzydło Szkoły Podstawowej
w Tuszymie),
 Preferowane zgłoszenia droga mailową – e-mail: rdarlak@sdktuszyma.pl,
 Telefonicznie – 17 22 76 365
Zgłaszając drużynę należy podać imiona i nazwiska zawodników, miejscowość,
rok urodzenia, imię i nazwisko przedstawiciela drużyny wraz z kontaktem
telefonicznym (osoba uprawniona do reprezentowania drużyny w kontakcie
z organizatorem – może to być zawodnik grający) !!!

VII.

Wymagania wobec uczestników:
Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy
(koszulka, spodenki, tenisówki – obuwie z jasną podeszwą)

VIII. Punktacja zaliczana do generalnej klasyfikacji „Maratonu”:
Punkty do „Maratonu” zdobywa drużyna, która uzyskał wyższą lokatę w zespole drugi
zespół i ile został zgłoszony otrzymuje 1 pkt za udział wg poniższego klucza w każdej
kategorii:
I miejsce
– 8 pkt. + druga drużyna x2 pkt.
II miejsce
– 7 pkt. + druga drużyna x2 pkt.
III miejsce
– 6 pkt. + druga drużyna x2 pkt.
IV miejsce
– 5 pkt. + druga drużyna x2 pkt.
Zespół A,B,C lub D może zdobyć maksymalnie 10 pkt. w sytuacji kiedy zgłosi do
rozgrywek dwie drużyny i jedna z drużyn zwycięży w turnieju.
Warunkiem zaliczenia punktów na rzecz drugiego zespołu za udział jest pełne
uczestnictwo w turnieju bez możliwości oddawania meczu walkowerem. Drużyna musi
w każdym meczu turniejowym mieć pełny skład 6 osobowy na parkiecie.
IX.

Organizator zapewnia:
 Napoje chłodzące dla uczestników (woda mineralna)
 Gorąca kawa, herbata,
 Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju
 Nagroda + puchar dla zdobywców I miejsca, II, III miejsce - puchary
 Dojazd zawodników we własnym zakresie
Tuszyma, Przecław, 6 marca 2016r.

Zapraszamy
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